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10.00

10.10

Velkomst
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10.40

Tendenser og temaer i offentlig innovation

10.40

11.30

Hvad har vi lært? Refleksion over vores
forløb

11.30

12.00

Hvad skal vi nu? Muligheder og modeller

12.00

13.30

Refleksion over eget projekt: Læring og
udvikling – og frokost

13.30

15.30

Erfaringsdeling og sparring i grupper

15.30

16.00

Opsamling og afrunding
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DAGENS TEMA

FORSKNING
SUCCESHISTORIER
LÆRING

SAMUDVIKLING

JERES ERFARINGER

SAMARBEJDENDE
INNOVATION

SAMPRODUKTION

TENDENSER OG TEMAER I OFFENTLIG INNOVATION

• Udfordringer
• Løsninger
• Metoder

10 BARRIERER
FOR SAMARBEJDENDE OFFENTLIG INNOVATION
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Nulfejlskultur forhindrer eksperimenter og afprøvning af prototyper, som kan reducere
risikoen for dyre fejl senere.
Organisatorisk og mentale siloer forhindrer samarbejde og udveksling af idéer, viden og
ressourcer og bremser koordineret implementering af nye dristige løsninger
Institutionel isolation forhindrer offentlige organisationer i at høste andre organisationers
innovationer og udelukker fælles udvikling af nye og bedre løsninger
Borgerne er blevet forvandlet til kunder, der shopper rundt efter de bedste
velfærdsservices i stedet for at se borgerne som erfarne, dygtige og ressourcestærke
aktører, der kan bidrage til den offentlige innovation
Intensiv resultatmåling, straffer innovative organisationer, hvis de nye tjenester ikke
måles
Der er for lidt praktisk viden om, hvordan man håndtere samarbejdende
innovationsprocesser og alt for lidt fokus på kompetenceudvikling inden for dette
område
Individuelle, performance-relaterede lønsystemer tenderer til at modarbejde
samarbejdende innovation
Karriere i den offentlige sektor opnås ved at indfri præstationsmål og budget og ikke ved
at igangsætte samarbejdende innovationsprocesser i randområder af organisationen
Der er en mangel på politisk mod til at tackle de komplekse og svære problemer,
implementere dristige løsninger og afslutte fejlslagne innovationer
Hierarkiske organisationer med mange lag betyder, at der er mange, der kan vende
tommelfingeren ned og blokere nye ideer

BUD PÅ LØSNINGER
SAMARBEJDENDE OFFENTLIG INNOVATION
LØSNING
For at anspore innovation skal offentlige organisationer
• opbygge ny kapacitet i form af strategier, metoder og arenaer til
samarbejdende innovation,
• ændre myndighedsstrukturer for at lette team-baseret politik-udvikling
• samt samarbejde på tværs af institutionelle grænser og med eksterne
interessenter
• og udvikle en innovationskultur baseret på eksperimenter, hurtig
indlæring og vilje til at løbe en kalkuleret risiko.

The Roskilde Declaration on: ‘Transforming governance, enhancing innovation’ Endorsed at the Sunrise Conference at Roskilde University, October, 2012
Manifest fra konference på RUC om innovation og styring I den offentlige sektor med deltagelse af 275 forskere, praktikere og studerende, 2012
http://ruconf.ruc.dk/ocs_pics/sunrise_2012/The_Roskilde_Sunrise_Declaration.pdf

ÅRSAGER TIL FEJLSLAGEN
OFFENTLIG INNOVATION
De hyppigste årsager til fejlslagen offentlig sektor innovation:
• Manglende klare mål, manglende behovsanalyse
• Overdrevne ambitioner, i teori og praksis
• Forsinkelser, især i starten af projekterne
• Manglende engagement og deltagelse hos topledelsen
• Problemer i projektledelsen

Kilde: Trends and Challenges in Public Sector Innovation in Europe
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/psi/psi-trend-report_en.pdf

VEJEN TIL RADIKAL VELFÆRDSINNOVATION
30% MERE FOR 30% MINDRE
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•

Gentænk dine brugere som lige partnere i design og levering. Genovervej hvem disse brugere
egentlig er, og hvilken rolle de spiller:
Start med at spørge hvordan kvaliteten af folks liv kan forbedres.
Husk, at dine brugere er en del af - og er delvis defineret ved - de relationer, der omgiver dem. Design
rundt om og byg videre på disse - snarere end at isolere de enkelte brugere fra relationerne.
Brug tid med brugerne på deres betingelser - arbejd på at forstå deres liv og behov så tæt som
muligt. Se dem som ’sam-udviklere’, der løbende kan bidrage til at afprøve ideer.
Find måder at bygge meningsfulde, langsigtede relationer med brugere, der giver mening for dem i
deres liv. Erkend, at forståelse ikke kommer ved at stille spørgsmål, men ved at bygge dybe, tillidsfulde
forbindelser med mennesker.
Undersøg den fulde bredde af ressourcer til rådighed for at bidrage til at skabe en løsning:
Forstå de aktuelle og mulige ressourcer fra andre organisationer og samfundet.
Arbejde med brugere for at forstå og undersøge de ressourcer, de kan bringe i spil for at hjælpe med at
løse et problem.
Bed brugerne om at gøre mere - overdrag ansvar og risiko derhen, hvor brugerne er bedre placeret til
at gøre ting for sig selv.
Spørg, hvordan du bedst kan bidrage til en løsning fra missionen og de ressourcer, du har afdækket.
Stræb efter at gøre tingene rigtigt - og ret ind, hvis det går galt gennem:
At lære at prototype på en disciplineret måde.
Forbliv åben for ideer indefra og uden for din organisation, uanset hvor udfordrende.
Udvikling af din egen kvantitative og kvalitative evaluering fra begyndelsen af projekter, der giver dig
mulighed for at overvåge, hvordan det går, og opbygge din erfaringsbase.
Alloker en del af dit budget til indførelse og tilpasning af nye innovationer - og til at udvikle
stedspecifikke piloter omkring brugerens behov.
Kilde: Nesta, http://www.nesta.org.uk/library/documents/radical-efficiency180610.pdf

NYE RESSOURCER I SAMPRODUKTION
•

Borgere, der som grupper bliver ressourcer for andre.

•

Pensionister som skoletanter og skoleonkler (f.eks. Varde)

•

Bygninger, der bliver ressourcer.

•

F.eks. når idrætsforeninger låner den lokale folkeskole til arrangementer.

•

Velfærdsteknologi, der bliver en ressource for borgeren.

•

Telemedicin til lungepatienter med KOL, kuffert i dagligstuen med indbygget kamera,

mikrofon og måleudstyr.
•

Frivillige foreninger, der løser opgaver. F.eks. Spisevens-ordningen, hvor frivillige fra
ældre Sagen spiser aftensmad med ældre borgere.

•

Socialøkonomiske virksomheder.

•

F.eks. når firmaet Specialisterne ansætter autister for at udnytte deres sans for detaljer og
systematik til it-arbejde.

•

Private virksomheder. F.eks. corporate volunteering, hvor medarbejdere fra private
virksomheder som Tryg, ISS og Skandia bruger en del af deres lønnede arbejdstid på at

hjælpe sårbare unge og deres forældre, f.eks. med lektiehjælp eller gældsrådgivning.
Kilde: Mandag Morgen, Radikal Velfærdsinnovation

TENDENSER I OFFENTLIG INNOVATION
- LØSNINGER OG METODER
Patient

FRA…

Partner

TIL…
Afsender

Målgruppe

Projekt

Platform

Co-creation
/samudvikling

Co-production
/samproduktion

MEDARBEJDERE DRIVER INNOVATIONEN
- ER SAMUDVIKLNIG OG SAMPRODUKTION PÅ VEJ?
Andel ledere der angiver hvilke
grupper der hovedsagligt er
kilden til innovation i sin
institution/ virksomhed

Medarbejderne

67%

Mellem ledelses niveau

53%

Øvre ledelses niveau

53%

Nedre ledelses niveau

31%

Brugere/kunder

28%

Politikere

16%

Eksperter/forskere/konsulente
14%
r
Eksterne samarbejdspartnere 12%
Pårørende

7%

Borgerne (generelt)

5%

Andel ledere som angiver hvad
der typisk igangsætter
innovation indenfor sin
institution/virksomhed
Ildsjæle/engagerede
medarbejdere
Nedskæringer/færre
ressourcer
Gode eksempler andre steder
Brugerne/kundernes stigende
krav og forventninger
Effektivisering
Sammenlægninger/fusioner/o
mstruktureringer
Ny lovgivning mv.
Brændende platform - når der
er panik
Ny teknologi/forskning
Politisk pres
Høj medarbejder tilfredshed
Samarbejde med eksterne
parter
Benchmarking sammenligning
med andre

80%
49%
46%
45%
43%

Andel ledere, der angiver
følgende grupper som
typisk inddraget, når der
skal igangsættes innovative
tiltag på arbejdsstedet
Brugere/kunder

53%

Andre afdelinger/enheder 52%
Topledelsen fra din
institution/virksomhe

43%

34%

Pårørende fx forældre el.
26%
børn
Forskere eller andre
17%
eksperter

33%

Interesseorganisationer

15%

31%
31%
26%

Politikere

13%

(Andre) offentlige
institutioner

12%

23%

Borgere

11%

21%

(Andre) private
virksomheder

38%

6%

HVAD HAR VI LÆRT?
REFLEKSION OVER VÆRKTØJER
UDFORDRINGER

VÆRKTØJER TIL LØSNINGER

FOREBYGGELSE
SUNDHED

PITCH
PROTOTYPING

INNOVATIONSKRAV
UNDER RADAREN

RESSOURCER
KULTUR
KOMPETENCER
ISOLATION

PERSONLIGT LEDERSKAB
SAMPRODUKTION

PITCH
REFLEKSION OVER VÆRKTØJER
NEEDS, APPROACH, BENEFIT, COMPETITION
BEHOV, TILGANG, UDBYTTE, KONKURRENCE

• Fokus på målgruppen
• Fokus på værdiskabelse – indsatslogik
• Fokus på forankring

Politk, regler, krav
Information, kommunikation, undervisning
Tidlig opsporing
Rammer
Tilbud

PROTOTYPING
REFLEKSION OVER VÆRKTØJER
• Ressourcer, ROI
• Måling
NU HAR I PRØVET START-UP
• Læring
PROCESSEN
IDÉ
LÆR

DATA

BYG

PRODUKT
MÅL

UNDER RADAREN
REFLEKSION OVER VÆRKTØJER
• Fokus på handling frem for analyse
• Kortslut Bureaukratiet
• Risikovillig og nysgerrig

PERSONLIGT LEDERSKAB
REFLEKSION OVER VÆRKTØJER
• Motivation, mission og integritet som
grundlag
• Kommunikation som værktøj
• Intiativets autoritet

SAMPRODUKTION
REFLEKSION OVER VÆRKTØJER

Samarbejde på tværs
• Ressourcer
• Løsninger
• Co-creation, co-production

NU HAR I PRØVET START-UP PROCESSEN

IDÉ

LÆR

DATA

BYG

PRODUKT
MÅL

TRE MULIGE NÆSTE SKRIDT
INNOVÉR?
IDÉ

JUSTÉR?

SKALÉR?
DATA

PRODUKT

OPGAVE OVER FROKOST
HVAD HAR VI LÆRT?

INNOVÉR?
JUSTÉR?

SKALÉR?

HVAD SKAL VI NU?

UDVIKLINGSTRIN I INNOVATIONSORGANISERING
LAD OS SAMMEN TAGE DE NÆSTE TRIN

PLATFORM
PRODUKTION

PROGRAM

PROJEKT

INNOVÉR?

JUSTÉR?

SKALÉR?

